
Z á z n a m 

zo zasadnutia Finančnej komisie pri MiZ MČ Košice – Dargovských hrdinov konaného dňa 

02. 06. 2020 na MÚ MČ Košice – Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, č. dverí 39a 
___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní: 
za komisiu: Mgr. Jana Rubická, Ing. Tomáš Tarajčák 
za MÚ: PhDr. Peter Derevjaník, PhD., Ing. Mgr. Martin Farkašovský, Ing. Marek Antoš  
Ospravedlnení: 
Roland Georgiev, Eduard Valkovský 
 
Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Záverečný účet a rozbor rozpočtového hospodárenia MČ KE-DH za rok 

2019 
3. Individuálna výročná správa MČ KE-DH za rok 2019 
4. Odpis pohľadávky 
5. Rôzne  
6. Záver  

 
1. Rokovanie finančnej komisie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Jana Rubická, ktorá 

privítala prítomných a oboznámila ich s programom rokovania. Komisia materiály 

prerokovala a zobrala na vedomie. Z dôvodu, že komisia nebola uznášaniaschopná 

dôsledkom nenaplnenia kvóra, neprijímala žiadne uznesenia. 
 

2. FK prerokovala Záverečný účet a rozbor rozpočtového hospodárenia MČ KE-DH za rok 
2019. Vedúci finančného oddelenia oboznámil členov FK so Správou nezávislého audítora 

z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2019. 
 

3. FK prerokovala Individuálnu výročnú správu MČ KE-DH za rok 2019. 
 

4. Vedúci finančného oddelenia prítomných informoval, že dňa 10.4.2020 a 11.4.2020 došlo 

k zastaveniu starých exekúcií podľa § 2 ods.1 písm. a) zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení 

niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pretože uplynula 

rozhodná doba, exekúcií č. EX548/2004, EX20/2007, ktoré boli vedené Exekútorským 

úradom JUDr. Š. Barilik a exekúcií č. EX496/2005, EX1096/2006, ktoré boli vedené 

Exekútorským úradom JUDr. J. Sokol. 
V zmysle čl. 8 Zásad hospodárenia s majetkom MČ KE-DH a s majetkom zvereným do 

správy MČ KE-DH navrhujeme MiZ MČ KE-DH schváliť návrh na upustenie od 

vymáhania predmetnej pohľadávky a následné odpísanie pohľadávky. 
Komisia vzala informáciu na vedomie. 
 

5. Mgr. Rubická - predsedníčka FK, poďakovala prítomným členom za účasť a ukončila 

rokovanie komisie.  
 
Zapísal:  
Ing. Antoš – ved. fin. odd.                  
                                                                                            Mgr. Jana   R u b i c k á, v. r.         
                                                                                                     predsedníčka  FK 
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